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Sydkraft och Tele2 erbjuder Internet till
hushållen via elnätet

Sydkraft har ingått ett avtal med Tele2 och NOR.WEB om

Internetuppkoppling via elnätet. Internet via elnätet ger avsevärt högre

surfhastigheter, möjlighet till uppkoppling dygnet runt samt en

telefonlinjen som inte blockeras av modemuppkoppling.

Sydkraft har träffat ett samarbetsavtal med Tele2 och NOR.WEB om att utveckla och

erbjuda Internetuppkoppling via elnätet. Tele2 tillhandahåller Internettjänsten och

NOR.WEB levererar tekniken för Internetkommunikation på elnätet.

- Vi bedömer att marknadspotentialen för Internet via elnätet uppgår till minst 1 miljon

kunder, säger affärsområdeschef Jonas Svantesson, Marknad & Försäljning. Denna

satsning är ett led i Sydkrafts utveckling av nya serviceprodukter till hushållen.

- Tele2 ser på mycket positivt på detta samarbete. Vi utvecklar ständigt nya sätt för att

erbjuda bättre och effektivare Internettjänster. Surfa via elnätet innebär en mängd

fördelar för användarna. Detta är bredbandsteknologi rakt in i hemmen, säger Pelle

Hjortblad, försäljningsdirektör på Tele2 AB.

En familj som använder Internet dagligen får en överlägsen uppkoppling via elnätet.

Internet via elnätet ger avsevärt mycket snabbare överföring än de telefonmodem

hushållen använder idag när de surfar. Nu blir det till exempel lätt att ladda ner musik

och rörliga bilder och telefonlinjen kan hållas öppen för vanliga telefonsamtal.

Räkningen kommer inte att innehålla några överraskningar eftersom Internet via

elnätet betalas enligt en fast taxa.



Småföretagare och hemmakontor är vid sidan av hushållen viktiga målgrupper för

Internet via elnätet.

- De människor som behöver snabb och billig Internet för att kunna bedriva sin

verksamhet har nytta av detta. Elnätet är en snabb kommunikationsväg fram till

husväggen och alla har ju en elanslutning, säger Jonas Svantesson.

Inledningsvis kommer 100 hushåll i Malmö att erbjudas den nya tjänsten med start i

mars.

För ytterligare information:
Anders Borgerud, projektledare för Sydkraft, telefon: 040-25 59 53

NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
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